
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-08 

 

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Albert Sahlin - Stadshuset, Eslöv kl. 13:30-16:55  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Eva Rebbling (V)  ersätter Krister Carlberg (C) (2:e vice 
ordförande) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Nilsson (S) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (förvaltningschef) §§113-116 

Ingrid Westerlund (verksamhetschef/biträdande förvaltningschef) 
Ina Petersson (nämndsekreterare) 
Sofia Persson (verksamhetschef) 
Marie Scott (enhetschef) §112 
Johanna Elfsberg (chef ekonomi och administration) §117 

  
Utses att justera Eva Rebbling (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadhuset, Eslöv, 2022-11-16   
  
Protokollet omfattar §§111-119 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Eva Rebbling (V)  
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Innehåll 
 

§111 Val av protokolljusterare 

§112 Information om studiebesök i Kävlinge kommun - 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

§113 Information om inspektion av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 

§114 Information om nytt lagkrav avseende förebyggande av och behandling 
vid undernäring inom vård och omsorg 

§115 Information om vandelsprövning 

§116 Ökad livskvalitet inom äldreomsorgen 

§117 Information om uppdrag från Kommunstyrelsen - handlingsplan för 
åtgärder avseende kommunens ekonomiska läge 2023 

§118 Redovisning av ärendelista till vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde 16 november 

§119 Information från verksamheten 
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§ 111  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
- Eva Rebbling (V) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 112  

Information om studiebesök i Kävlinge kommun - 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder  

Ärendebeskrivning  
Marie Scott, enhetschef ekonomiskt bistånd, informerar om ett studiebesök som 
representanter från Eslövs kommun gjort i Kävlinge kommun. 

Studiebesöket handlade om hur Kävlinge kommun arbetat för att hjälpa fler 
medborgare till självförsörjning och därigenom minska behovet av försörjningsstöd. 
Projektet innefattade samarbete med Arbetsförmedlingen och därigenom 
subventionerade anställningar, arbetsmarknadsprogram för nyanlända samt 
ungdomssupport. 
Eslövs kommun har ett pågående projekt med samma mål men besök görs i andra 
kommuner för att få input och inspiration till att få ut fler medborgare i 
arbetsliv/studier. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 113  

Information om inspektion av IVO (Inspektionen för vård och omsorg)  

Ärendebeskrivning  
Ingrid Westerlund, verksamhetschef/biträdande förvaltningschef informerar om 
inspektionen. 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, genomförde med anledning av pandemin 
nationella granskningar av äldreomsorgen i kommunerna. 
Myndigheten följer under 2022 upp sina tidigare tillsynsinsatser. I den fortsatta 
tillsynen genomför IVO inspektioner i Sveriges samtliga kommuner. Vid 
inspektionen kommer IVO att främst granska följande områden beträffande 
patientsäkerhet; dokumentation och kontinuitet, äldre och läkemedel, vård i livets 
slutskede samt individuell bedömning av vårdbehov och personalens kompetens. 

Beslutsunderlag 
• Meddelande om inspektion och begäran om uppgift i pågående tillsyn av särskilt 

boende för äldre, (Dnr 3.5.1-40115/2022-1), 2022-10-28 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 114  

Information om nytt lagkrav avseende förebyggande av och behandling 
vid undernäring inom vård och omsorg  

Ärendebeskrivning  
Sofia Persson, verksamhetschef för äldreomsorgen informerar om nya författningen. 

Socialstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022 om nya föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2022:49) gällande förebyggande av och behandling vid undernäring. 
Författningen träder i kraft den 1 november 2022. Genom författningen upphävs 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av 
och behandling vid undernäring. 

Den nya författningen är en förstärkning av de tidigare föreskrifterna och innebär att 
vårdgivare ska ha tydligare rutiner när de bedömer risken för undernäring bland 
äldre. Vårdgivarna ska även utarbeta tydliga rutiner för hur riskbedömningarna ska 
göras. 
Förvaltningen jobbar sedan tidigare med att förebygga undernäring. En åtgärd i 
samband med Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd är att ytterligare 
utbilda de anställda inom vård och omsorg avseende förebyggande av och 
behandling vid undernäring. 

Beslutsunderlag 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och 

behandling vid undernäring, HSLF-FS 2022:49 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 115  

Information om vandelsprövning  

Ärendebeskrivning  
"Vandelsprövning är en svensk förrättning avseende prövning av en persons "(goda) 
levnadssätt" eller "medborgerliga pålitlighet". För att klara en vandelsprövning skall 
man enligt tradition vara "arbetsam, anständig, nykter och i övrigt aktningsvärd"." 

En vandelsprövning sker genom att undersöka om personen till exempel förekommer 
i polisens belastnings- eller misstankeregister eller motsvarande nationellt register för 
allvarliga brott. 

I Eslövs kommuns riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom Vård och Omsorg står följande: 
Utdrag ut belastningsregistret ska ske av den som erbjuds anställning för att utföra 
vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 
funktionsnedsättning. Som detta räknas; hemtjänst, särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning och för äldre personer, verksamheter som ansvarar för 
personlig assistans och andra insatser enligt LSS samt hemsjukvård och sådan hälso- 
och sjukvård som kommuner ska erbjuda där det utförs insatser åt äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning. 

Sofia Persson, verksamhetschef för äldreomsorgen, informerar om att det funnits 
något enstaka tillfälle då en rekrytering stoppats pga. brott som visats i 
belastningsregistret. Det har också förekommit tillfällen när sökande inte återkommit 
efter jobbansökan då utdrag ur belastningsregister efterfrågats. Vid anmärkning i 
belastningsregistret och vid eventuell tveksamhet involveras HR- avdelningen.. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 116  

Ökad livskvalitet inom äldreomsorgen  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott skulle visats en kort film, "Ökad 
livskvalitet inom äldreomsorgen". På grund av tidsbrist under sammanträdet utgick 
filmvisningen och förvaltningschef Josef Johansson höll en kort information om 
filmen och menar på att filmen ger en fin förståelse om hur det är att arbete inom 
äldreomsorgen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 117  

Information om uppdrag från Kommunstyrelsen - handlingsplan för 
åtgärder avseende kommunens ekonomiska läge 2023  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson och chef för ekonomi och administration Johanna 
Elfsberg, visar och informerar om tidsplanen för arbetet med handlingsplanen. 
Arbetet med att ta fram handlingsplanen är ett pågående arbete. För närvarande håller 
förvaltningen på att ta fram en bruttolista om vilka effektiviseringar som kan göras. 
Alla enheter inom förvaltningen är involverade i arbetet. 
Handlingsplanen ska vara klar i januari 2023 och ska då upp i vård- och 
omsorgsnämnden för beslut. Därefter ska handlingsplan och beslut skickas vidare till 
Kommunstyrelsen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 118  

Redovisning av ärendelista till vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde 16 november  

Ärendebeskrivning  
Ordförande Tony Hansson (S) redogör för ärendena som ska upp till vård- och 
omsorgsnämnden för beslut. 

Ärendelista till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 16 november: 

1. Val av protokolljusterare 

1. Ekonomisk månadsrapport 2022 (VoO.2022.0001) 

3. Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort (VoO.2021.0399) 

4. Revidering av demensplan för Eslövs kommun (VoO.2022.0132) 

5. Revidering av riktlinjer för Eslövs kommuns arbete med stöd för anhöriga 
(VoO.2022.0390) 

6. Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2022 (VoO.2022.0424) 

7. Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2023 (VoO.2022.0425) 

8. Utnämning av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden 
(VoO.2022.0426) 

9. Förvaltningschefen informerar, 2022 (VoO.2022.0002) 

10. Redovisning av delegeringsbeslut 2022 (VoO.2022.0003) 

11. Anmälningar för kännedom 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 119  

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om genomlysningen som görs i 
förvaltningen med syftet att identifiera förbättringspotential och 
effektiviseringsmöjligheter inom verksamheterna. Förvaltningen har kontakt med 
andra kommuner som genomfört en genomlysning samt med ett konsultbolag som 
utför denna tjänst. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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